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Cultuureducatie en nieuwe vormen 
van leren: een vloek of een zegen?



3

4

7

10

16

19

21

22

24

2 Colofon

MASter KunSteDuCAtie ZorGt Voor VerDiePinG  
Afgelopen jaar zijn drie hogescholen met een Master 
Kunsteducatie gestart. Wat is eigenlijk de meerwaarde 
van het volgen van zo’n Master? [Ao]
 
oP nAAr een KeurMerK Voor 
CultuurProFielSCholen
een tweede subsidieronde komt er niet voor de 
cultuurprofielscholen, maar wel een helpdesk, een 
vereniging en op termijn zelfs een keurmerk. [Vo]

CoVerStorY
CultuureDuCAtie en nieuWe VorMen VAn leren 
VerSterKen elKAAr
hoe gaan scholen die het ‘nieuwe leren’ hebben 
omarmd om met cultuureducatie? Kan het ‘nieuwe 
leren’ cultuureducatie ondersteunen? een rondje  
langs scholen en culturele instellingen. [Ao]

uit het ProJeCtloKet 
MAKinG MoVieS leert JonGeren SAMen FilMS MAKen
Film spreekt veel jongeren aan. Daarom ontwikkelde het 
nederlands instituut voor Filmeducatie speciaal voor het 
vmbo het CKV-project Making Movies. Maar het project 
blijkt ook geschikt om uit te breiden naar havo/vwo en 
binnenkort ook basisonderwijs. [Ao]

CultuureDuCAtie VolGenS... 
nieuW lAnD erFGoeDCentruM
begin 2005 opende nieuw land erfgoedcentrum in 
lelystad haar deuren. Medewerker tanneke de Groot 
vertelt hoe zij de educatieve afdeling opzette. [Ao] 

ColuMn
Cultuur leVert betere teChniSChe AntWoorDen oP
ingenieurs en cultuur lijken niet samen te gaan, maar 
volgens rein Willems, president-directeur van Shell 
nederland, is dat niet het geval. bèta’s moeten juist  
van jongs af aan voldoende tijd aan cultuur besteden, 
zodat ze leren wat creativiteit is en ze dat ook kunnen 
toepassen in technisch werk. [Ao] 

DitJeS en DAtJeS      
‘Weetjes’ voor en door de lezer [Ao]
 
oPinie
Jan Jaap Knol, projectleider Cultuur en School,  
reageert op de column van tim hoogenbosch over  
de cultuurkaart. [Vo]
 
ContACtPerSonen Cultuur en SChool

inhoud
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GrAtiS AbonneMent
• Gratis abonnement Bulletin Cultuur & School:  
 www.cultuurplein.nl, kies tijdschriften > bulletin C&S >  
 Aanvraag bulletin Cultuur & School
• opgeven Katern Primair Onderwijs:
 mail uw naam, adres en telefoonnummer naar 
 abonnementenadministratie@cultuurnetwerk.nl

het ProJeCt Cultuur en SChool
Cultuur en School wil de samenwerking tussen 
culturele instellingen en scholen op het gebied van 
cultuureducatie een flinke impuls geven.

Cultuur en School beoogt:
•  leerlingen in contact te brengen met verschillende 

cultuuruitingen;
•  scholen te stimuleren meer gebruik te maken van  

hun culturele omgeving;
•  cultuur ook een plaats te geven in andere vakken  

dan de kunstvakken, zoals in geschiedenis, techniek 
en de talen;

•  culturele instellingen te stimuleren hun aanbod beter 
af te stemmen op de behoeften uit het onderwijs.

bulletin Cultuur & School
maart 2007, jaargang 10, nummer 46

Bulletin Cultuur & School wordt eens per 
twee maanden uitgegeven door Cultuurnetwerk 
nederland op initiatief van het Ministerie van 
onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader 
van het project Cultuur en School. 

het Katern Primair Onderwijs wordt drie 
keer per jaar meegestuurd met het Bulletin 
Cultuur & School aan de doelgroep en aan 
geïnteresseerden die zich hiervoor hebben 
opgegeven.

hoofdredactie Marthe bauwens
eindredactie Maaike Severijnen

Als u teksten uit deze uitgave wilt overnemen, 
neem dan contact op met de redactie van 
Bulletin Cultuur & School.

redactiesecretariaat 
Cultuurnetwerk nederland
t 030 – 2361 200
F 030 – 2361 290
marthebauwens@cultuurnetwerk.nl

Aan dit nummer werkten mee
Anja Geldermans, heleen de Groot, Marjo van 
hoorn, Jochem Jurgens, Marie-José Kommers, 
bart Krieger, Jeroen de leijer, bea ros, barbara 
Schilthuis, Maaike Severijnen, Anita twaalfhoven, 
rein Willems. 

informantennetwerk
De redactie van Bulletin Cultuur & School wordt 
door een informantennetwerk op de hoogte 
gehouden van ontwikkelingen in de culturele 
sector en in het onderwijs. Dit netwerk bestaat 
uit mensen uit diverse doelgroepen, verspreid 
over het hele land. Mocht u zelf een interessant 
onderwerp weten voor het blad, dan kunt u zich 
wenden tot de hoofdredacteur: marthebauwens@
cultuurnetwerk.nl

Aanduiding
op verzoek van verschillende docenten staat in 
de inhoudsopgave achter elk artikel voor welke 
doelgroep in het onderwijs het artikel extra van 
belang is. Po staat daarbij voor primair onderwijs, 
Vo voor voortgezet onderwijs en Ao voor alle 
typen onderwijs (inclusief bijvoorbeeld PAbo) en 
bVe voor de beroeps- en Volwasseneneducatie. 

ontwerp en opmaak 
Kummer & herrman, utrecht

Druk 
libertas, bunnik

iSSn nummer 
1387 – 6422

reACtieS GeVrAAGD
regelmatig bellen, mailen of schrijven mensen ons naar aanleiding 
van een artikel. Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van een 
onderwerp vindt. ook vinden we het zinnig als onze andere lezers kennis 
kunnen nemen van uw mening. het is echter niet mogelijk om alle reacties 
in Bulletin Cultuur & School op te nemen. een verkorte weergave van de 
binnengekomen reacties staat daarom achterop dit bulletin onder Opinie.

om u toch in staat te stellen om op artikelen te reageren en meningen van 
anderen te lezen, zetten we uw volledige reactie op www.cultuurplein.nl 
onder de rubriek bulletin Cultuur & School > onderwijssoort > tijdschriften 
> bulletin Cultuur & School > reacties artikelen bulletin Cultuur & School. 
in deze rubriek zijn ook de oorspronkelijke artikelen te lezen, ga dan naar: 
bulletins Cultuur & School als PDF.

Foto cover: Jochem Jurgens
leerlingen van het Amadeus lyceum in de Meern 
doen improvisaties voor het vak Drama.
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Verschillende hogescholen zijn 
het afgelopen jaar gestart met 
een Master Kunsteducatie. hoe 
zien hun studieprogramma’s 
eruit? Waar liggen de zwaarte-
punten? Wat vinden studieleiders, 
docenten en studenten van de 
opleiding? en vooral: wat is de 
meerwaarde van zo’n Master?

Master Kunsteducatie zorgt  
voor verdieping

De Master Kunsteducatie leidt op voor veel functies, 
bijvoorbeeld voor een staffunctie bij een centrum 
voor de kunsten, een leidinggevende baan bij een 
onderwijsinstelling of een educatieve afdeling van een 
culturele instelling. en natuurlijk voor het docentschap 
CKV2. 
De opleiding is bedoeld voor afgestudeerde bachelors 
van docentenopleidingen beeldende kunst, dans, 
muziek en theater. Maar ook iemand met een 
‘oude’ eerstegraads opleiding in deze vakken en 
gediplomeerde kunstenaars die al langer werkzaam 
zijn in het kunsteducatieve werkveld kunnen – na een 
selectieprocedure- worden toegelaten. 
De Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten (AhK), 
ArteZ hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, en 
Codarts samen met de Willem de Kooning Academie 
zijn als eerste van start gegaan. Allemaal bieden ze 
een tweejarig studieprogramma in deeltijd aan, omdat 
de meeste studenten de opleiding volgen naast hun 
baan. hoewel er onderling kleine verschillen zijn, 
staat in elk studieprogramma de ontwikkeling van 
artistieke, kunstpedagogische, leidinggevende en 
onderzoeksmatige competenties centraal.
Codarts ruimt een belangrijke plaats in voor de 
verdieping van artistieke competenties en artistiek 
onderzoek. Frits evelein, docent bij Codarts, behandelt 
in het kunstpedagogisch domein authentiek leren en 
nieuwe ontwikkelingen in onderwijsconcepten. in het 
artistiek domein begeleidt hij het artistiek onderzoek van 
de studenten. evelein: “Dit moet de verbinding leggen 
tussen het eigen kunstenaarschap, het onderzoek 
daarvan en de eigen lespraktijk. iedereen weet dat het 
moeilijk is om afstand te nemen van je eigen werk en 
erop te reflecteren. Juist om die vaardigheden gaat 
het bij artistiek onderzoek. De student leert zich af te 
vragen welke keuzes hij heeft en maakt, en voor wie 
hij zijn werk maakt. Dat proces wordt vastgelegd. Met 
die informatie legt de student weer het verband met de 
eigen lespraktijk.”

interDiSCiPlinAir 
het interdisciplinaire is in elke opleiding een belangrijk 
uitgangspunt. elke student is deskundig in een 
vakdiscipline. in de Master ontwikkelt hij een visie 
op de praktijk van andere (kunst)disciplines. Maria 
Wüst, studieleider van de Amsterdamse hogeschool 
voor de Kunsten: “Wij vinden het van groot belang 
dat er verbindingen zijn tussen de modules. hieraan 
wordt zowel aandacht besteed bij de theoretische als 
bij de praktische vakken. in het educatief practicum 
bijvoorbeeld worden onderwijskunde, vakdidactiek, 

kunsttheorie en kunstfilosofie met elkaar in verband 
gebracht. Studenten krijgen les van een vakdocent die 
of op een school, of bij een buitenschoolse instelling 
werkt. Deze behandelt een deel uit de kunsttheorie/
geschiedenis, afgeleid van het examenprogramma 
CKV2 en geeft daarna de opdracht daar lessen bij te 
maken.”
henk Schut, docent interdisciplinair artistiek project van 
de AhK en artistiek leider van Dogtroep: “Vakken als 
muziek en dans bestaan nog, maar studenten moeten 
de grenzen ervan steeds opnieuw verkennen en een 
relatie vinden met de veranderende wereld. Als je enkel 
lesgeeft in één vak, of alleen maar theaterproducties 
maakt, zou dat aan je voorbij kunnen gaan. het is 
belangrijk om dingen in een andere context te bekijken.”
Schut bevindt zich met de Masterstudenten op 
vertrouwd terrein. Dogtroep is een gezelschap van 
beeldend kunstenaars, theatermakers, musici, technici 
en andere uitvinders en maakt beeldend theater. in 
de eigen werkplaats in Amsterdam noord worden 
regelmatig laboratoria georganiseerd waarbij nieuwe 
methodes en materialen op hun theatrale waarde 
worden onderzocht. tijdens Schuts lessen maken de 
studenten kennis met de actuele werk- en denkkaders 
van interdisciplinair werken. “Zo leren ze anders te 

tekst: Marjo van hoorn

kijken, zich af te vragen wat de materiaalkeuze, de 
locatie zal zijn en hoe de relatie met het publiek eruit 
moet zien. Kan dat publiek bijvoorbeeld zelf speler zijn?”

SAMen WerKen en leren 
Samenwerking is belangrijk. bij de AhK werken 
studenten onder meer samen aan opdrachten waarbij 
beeld en geluid, live video en projectoren gecombineerd 
worden. Via kunsteducatie.blogspot.com is hun werk 
te zien. Via de blog kunnen anderen inspiratie opdoen 
voor de eigen lespraktijk. 
bij Codarts kijken studenten naar hun ontwikkelings- en 
maakprocessen en leren daarover een heldere uitleg te 
geven. Daarbij zijn observaties door middel van video-
opnamen, (diepte)interviews met publiek en de analyses 
en commentaren van studiegenoten heel belangrijk. 
ArteZ gebruikt de ‘Masterkring’ als een instrument voor 
samenwerking. Dit is een wekelijkse bijeenkomst waar 
studie-ervaringen worden uitgewisseld en besproken. 
Ank bredewold is eerstejaars Masterstudent en 
vakleerkracht beeldende vorming op basisschool het 
Gein in Amsterdam Zuidoost. Zij is de Master op de AhK 
gaan doen, omdat ze haar cultuurcoördinatorschap 
meer gewicht wilde geven. “Je bevindt je als vakleer-
kracht toch op een eilandje. Mijn werk wordt door 

MASter KunSteDuCAtie
Sinds 2002 bestaat in nederland de bachelor-
Masterstructuur in het hoger onderwijs. Deze 
structuur is een uitwerking van afspraken die  
29 europese landen maakten om tot onderling 
vergelijkbare graden in het hoger onderwijs te 
komen. Daarbij is afgesproken dat het behaalde 
eindniveau het criterium is voor de internationale 
vergelijkbaarheid.

bAChelor KunStVAKDoCentenoPleiDinGen 
De bachelor volgt op een opleiding in het voort-
gezet onderwijs of het middelbaar beroepsonder-
wijs. Met het diploma bachelor kunstvakdocenten-
opleidingen kan een afgestudeerde lesgeven op 
alle niveaus in het reguliere onderwijs en ook in 
de buitenschoolse kunst- en cultuureducatie.  
Met de komst van CKV2 en onderwijskundige 
vernieuwingen zijn de eisen aan de competenties 
van de (kunstvak)docenten behoorlijk verzwaard. 

MASter KunStVAKDoCentenoPleiDinGen 
De Master biedt de mogelijkheid tot een ver-
diepende vakvoorbereiding en sluit aan op de 
bachelor docent beeldende kunst en vormgeving, 
docent dans, docent drama en docent muziek.  
na afronding van de opleiding ontvangt de 
student de graad Master of education in Arts. 

Vanaf september 2006 bekostigt het Ministerie 
van oCW vijf Masters kunsteducatie. De vijf 
hogescholen die deze opleiding aanbieden zijn: 
• de Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten 

(AhK); 
• ArteZ hogeschool voor de Kunsten; 
• Codarts (rotterdams Conservatorium en 

rotterdamse Dansacademie) en Willem de 
Kooning Academie hogeschool rotterdam;

• Fontys hogeschool voor de Kunsten en 
hogeschool Zuyd; 

• hanzehogeschool Groningen en noordelijke 
hogeschool leeuwarden.

De eerste drie zijn al van start gegaan, de Alliantie 
Kunsten Fontys Zuyd start per januari 2007 en 
over hanzehogeschool Groningen en noordelijke 
hogeschool leeuwarden is nog niets bekend.
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van de leerlingen aan culturele instellingen. De ouders 
en leerkrachten krijgen lessen – acht weken lang drie 
uur per week – over wat de leerlingen gaan doen en 
zien, met aanvullende kunsthistorische informatie.  
tot slot maken ouders en leerlingen samen een object. 
bredewold: “toen we destijds, om voor de Regeling 
Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs in 
aanmerking te komen, cultuureducatiebeleid moesten 
ontwikkelen, vond ik dat we daarvoor hulp van buiten 
nodig hadden. nu kan ik dat zelf, met het team van de 
school. ik heb meer overzicht, zowel op theoretisch als 
praktisch gebied en kan beter onder woorden brengen 
waar ik naar streef met cultuureducatie. Met deze studie 
kan dat alleen nog maar beter worden.” •

Meer inForMAtie
•	 Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten 
 Maria Wüst
 t 020-5277 806/701
 m.wust@ahk.nl
 www.ahk.nl
•	 ArteZ hogeschool voor de Kunsten
 t 038-4270 562
 s.vanessen@artez.nl
 www.kunsteducatie.artez.nl
•	 Alliantie Kunsten Fontys Zuyd 
 Prospère nispel 
 t 0877-878 100
 mke@fontys.nl
 www.masterkunsteneducatie.nl
•	 hanzehogeschool Groningen en noordelijke 

hogeschool leeuwarden
 emmy okkerse
 e.t.m.okkerse@pl.hanze.nl  
 www.hanze.nl
•	 Codarts en Willem de Kooning Academie 

hogeschool rotterdam
 leo Molendijk 
 t 010-2171 150
 ljmolendijk@codarts.nl
 www.codarts.nl

tekst: bea ros 7

eind 2006 werd de eerste fase van 
het project Cultuurprofielscholen 
in het VO afgesloten met een groot 
congres en een lijvig boekwerk vol 
praktijkervaringen en tips. er komt 
geen tweede subsidieronde, maar 
scholen kunnen binnenkort voor 
ondersteuning aankloppen bij een 
helpdesk. Cultuurprofielscholen  
die al langer bezig zijn, kunnen  
lid worden van een vereniging en  
– op termijn – een keurmerk krijgen. 

op naar een keurmerk voor 
Cultuurprofielscholen

een leerling van de iVKo school in Amsterdam heeft een kralenkunstwerk gemaakt, geïnspireerd op de tentoonstelling Pracht & kraal in het tropenmuseum.  
uit: Projectbundel Cultuur Leert Anders van het project Cultuurprofielsscholen in het VO (foto: Peter bloem).

collega’s erg gewaardeerd, maar ik mis inhoudelijke 
respons en de theoretische reflectie. Dat is juist de 
kracht van deze opleiding: medestudenten reageren op 
elkaars plannen en ideeën, er is regelmatig begeleiding 
en evaluatie.”

WAArDe
De actualiteit en de maatschappelijke relevantie voor 
het werkveld speelt een grote rol in de opleiding. De 
werkgever van een van de ArteZ-studenten, de haagse 
theatergroep Stella, stelde hun werknemer voor de 
opleiding te doen en die te gebruiken om het educatieve 
concept van de groep verder uit te werken. Zo zijn 
er meer voorbeelden van werkveldopdrachten die 
studenten kunnen uitvoeren. 
Docent Janeke Wienk van ArteZ: “een directeur van een 
basisschool vraagt om curriculumontwikkeling voor de 
kunstvakken; teleac wil een programma ontwikkelen; 
een theatergezelschap als Vis à Vis vraagt om 
samenwerking.” 
Midden in de Amsterdamse kunsteducatie moet de 
Master staan, zegt studieleider Wüst van AhK: “Veel 
studenten werken in de stad en het is de bedoeling dat 
ze daar hun opdrachten uitvoeren. Zo kan bijvoorbeeld 
het lokale expertisecentrum Mocca, dat onder meer 
scholen adviseert en ondersteunt met het formuleren 
van cultuureducatiebeleid, via de Master onderzoeken 
hoe het de adviserende functie kan uitbouwen. op deze 
manier profiteert de Amsterdamse culturele wereld ook 
van de opleiding.”
De waarde van de Master is voor evelein van Codarts 
daarmee helder: “Je krijgt er geen hogere ‘bevoegdheid’ 
mee, maar het beroepsmatige effect is groot. Je 
verdiept je ontwikkeling en je krijgt daardoor meer 
slagkracht. Dat is ook wat studenten willen: nadenken 
over waar ze mee bezig zijn in hun lespraktijk, leren 
analyseren en problematiseren, verbanden leren leggen 
tussen theoretische concepten en de praktijk. Al deze 
vaardigheden krijgen hun weerslag op de kwaliteit van 
het kunstpedagogisch handelen.” 

ProFiJt Voor De PrAKtiJK
leerkracht bredewold moet in de tweede helft van het 
eerste jaar stage lopen. Ze heeft besloten dat ze een 
cursus praktische kunstbeschouwing voor collega’s 
en de ouders van de leerlingen op haar school gaat 
maken. in de cursus gaat ze dieper in op de bezoeken 

“ik heb meer overzicht, zowel op 
theoretisch als praktisch gebied 
en ik kan beter onder woorden 
brengen waar ik naar streef met 
cultuureducatie.”
Ank bredewold, eerstejaars Masterstudent en 
vakleerkracht beeldende vorming

“Je krijgt er weliswaar geen 
hogere ‘bevoegdheid’ met een 
Master, maar het beroepsmatige 
effect is groot.”
Frits evelein, docent bij Codarts in rotterdam

Cultuur Leert Anders heet de projectbundel die alle 
bezoekers van de gelijknamige slotconferentie mee-
kregen. het is een ware goudmijn van informatie en 
ervaringen, opgedaan tijdens het tweejarige project 
Cultuurprofielscholen in het VO. Dit project startte in 
2004 met als doel scholen de kans te geven zich te 
ontwikkelen tot cultuurprofielschool, ofwel een school die 
meer dan gemiddeld werk maakt van cultuur en cultuur-
beleid. bijvoorbeeld door te werken aan een doorlopende 
leerlijn cultuur, aan integratie van cultuur in andere 
vakken, aan samenwerking tussen vmbo en mbo of 
talentontwikkeling. 
in totaal kregen 24 scholen subsidie om een cultuur-
profiel op te bouwen. Daarnaast kregen twintig scholen, 
die zelf al vergevorderd waren als cultuurprofielschool en 
daardoor buiten de subsidieregeling vielen, subsidie om 
andere scholen op weg te helpen.
tijdens de slotconferentie vatte Clan Visser ‘t hooft, 
voorzitter van de begeleidingscommissie, de belangrijk-
ste opbrengsten van het project samen: “Cultuur is een 
bindmiddel gebleken: tussen leerlingen die samen iets 
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vereniging van cultuurprofielscholen. “uitgangspunt is dat 
het initiatief zoveel mogelijk bij die scholen komt te liggen 
die voor een cultuurprofiel gekozen hebben”, aldus Knol. 
Voor de helpdesk en de vereniging is de komende jaren 
vier ton op jaarbasis beschikbaar. tijdens een besloten 
expertmeeting op de slotconferentie werd benadrukt dat 
de helpdesk geen ‘bureautje in Den haag’ of ‘iemand 
achter een telefoon’ moet worden. Medewerkers van de 
helpdesk moeten op schoolbezoek gaan en uitwisseling 
van ervaringen bevorderen via conferenties en netwerk-
bijeenkomsten. uit de projectevaluatie bleek dat scholen 
dat juist als meest waardevol ervaren hebben. 
Daarbij gaat het er niet om dat scholen elkaars plannen 
kopiëren. Zoals Kars Veling, directeur van het haagse 
Johan de Witt College, op de conferentie stelde: “iedere 
school moet zijn eigen wiel uitvinden. Je kunt het kunstje 
niet van een ander leren.” Marie-thérèse van de Kamp, 
cultuurcoördinator op het theresia lyceum in tilburg 
beaamt dat: “Je moet je plannen afstemmen op de lokale 
omstandigheden. Maar andere scholen kunnen wel 
gebruik maken van jouw ervaring en kennis: je kunt 
vertellen wat er allemaal bij het ontwikkelproces komt 
kijken en hoeveel tijd dat kost.” 
overigens toonden de meer ervaren scholen zich tijdens 
de expertmeeting wel bezorgd dat het op weg helpen 
van nieuwkomers hen te veel tijd zal kosten. Dit is 
nauwelijks mogelijk, tenzij je scholen daarvoor faciliteert. 
Dat is het idee achter loC, leraren ontmoeten Collega’s. 
bij deze dienstverlening van onderbouw-Vo, de project-

maken, tussen vakken en tussen scholen en instellingen. 
Verder heeft driekwart van de scholen de visie op cultuur 
verankerd in het schoolbeleid.” 
 
helPDeSK
Als het aan de begeleidingscommissie had gelegen, was  
er een tweede subsidieronde gekomen. “De huidige groep 
van 44 cultuurprofielscholen is te klein”, zegt secretaris  
en KPC Groep-medewerker Antoine Gerrits, “er is bij veel 
meer scholen vraag naar ondersteuning”.  
ook oCW zag die vraag, maar verbond daaraan een 
andere conclusie. er is inmiddels veel praktijkervaring 
opgedaan waar zowel de huidige cultuurprofielscholen  
als andere scholen hun voordeel mee kunnen doen, zegt 
oCW-beleidsmedewerker Jan Jaap Knol. om die ervaring 
verder uit te bouwen, koos oCW in de vervolgfase niet voor 
een nieuwe projectsubsidieregeling, maar voor financiering 
van een helpdesk voor advies en begeleiding en een 
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organisatie die de vernieuwing in de basisvorming 
begeleidt, krijgt de gastschool tweehonderd euro per jaar. 
onderbouw-Vo en de toekomstige helpdesk zullen hun 
werkzaamheden op elkaar afstemmen. De helpdesk is 
breder: ze beperkt zich niet tot de kunstvakken en is ook 
op de tweede fase gericht. De planning is dat de helpdesk 
vanaf schooljaar 2007-2008 operationeel zal zijn. in de 
tussentijd blijft de KPC Groep aanspreekpunt voor informa-
tie en ondersteuning. 

VereniGinG 
in de vereniging kunnen de meer ervaren scholen hun 
krachten bundelen. Knol denkt aan een start met vijftig 
scholen, dan kan zij daarna altijd nog groeien. De bege-
leidingscommissie dacht eerder aan 150 scholen. “Vijftig  
is veel te elitair en dat zou betekenen dat er maar enkele 
nieuwe bij kunnen komen”, zegt secretaris Gerrits. hij 
werkt momenteel, in afstemming met de Slo, aan een 
voorstel voor de opzet van helpdesk en vereniging.
op termijn, zo is de gedachte, zal de vereniging de taken 
van de helpdesk overnemen. bovendien zal ze verant-
woordelijk zijn voor de kwaliteit van de aangesloten 
scholen. oCW denkt daarbij aan een keurmerk, zodat 
duidelijk wordt waar de term cultuurprofielschool voor 
staat. De begeleidingscommissie geeft in de projectbundel 
al een voorzet met de Checklist Keurmerk Cultuurprofiel-
scholen, met criteria in zes rubrieken: Visie op cultuur-
educatie (heeft de school deze schriftelijk vastgelegd?), 
randvoorwaarden (geld en faciliteiten), Cultuureducatie in 
de programmering (is er samenhang?), evaluatie & 
ontwikkeling (wie zijn betrokken bij evaluatie?), Culturele 
organisaties (aard van samenwerking) en Communicatie. 
Gerrits benadrukt dat kwaliteitsbeoordeling nooit een 
kwestie zal zijn van een lijstje afvinken: “De checklist is 
vooral bedoeld als voorwerk voor de school zelf. een 
visitatiecommissie vraagt daar tijdens een schoolbezoek 
op door. een school kan wel melden dat ze samenwerkt 
met zeven externe partners, maar het gaat om de aard en 
intensiteit van die samenwerking. Daarnaast zal ze het 
schoolplan en de schoolwebsite bekijken om te zien of 
daar gesproken wordt over cultuur.” De visitatiecommissie 
zou, aldus Gerrits, kunnen bestaan uit een schoolleider, 
een docent en een leerling van twee erkende cultuurpro-
fielscholen. Deze commissie brengt vervolgens een advies 
uit aan de Adviesraad van de vereniging. in die raad zou 
iemand vanuit de inspectie, de Vo-raad en de branche-
vereniging SbKV (Samenwerkingsberaad Kunstvakken) 
moeten zitten. De tijd zal moeten uitwijzen of een keurmerk 
ontmoedigend dan wel stimulerend werkt, zegt Gerrits.  
“bij advocaten en accountants is het duidelijk. Maar een 
cultuurprofielschool kun je in duizend variaties hebben.  
De een kan het accent leggen op erfgoed, de ander op 
samenwerking met het roC en weer een ander op talent.”  

inGebeD
eens een cultuurprofielschool, altijd een cultuurprofiel-
school? onder die titel gaf cultuurcoördinator Van de Kamp 
tijdens de slotconferentie een workshop. Dat vraagteken 
was bewust geplaatst. “hoe houd je het vast zonder 

“Cultuur is een bindmiddel geble-
ken: tussen leerlingen die samen 
iets maken, tussen vakken en 
tussen scholen en instellingen.”
Clan Visser ‘t hooft, voorzitter van de begeleidings-
commissie van het project Cultuurprofielscholen in  
het VO

Meer inForMAtie
•	 KPC Groep
 Antoine Gerrits,
 t 073-6247 353 
 a.gerrits@kpcgroep.nl
 www.kpcgroep.nl/cultuurprofielscholen
 bij KPC Groep is ook de projectbundel Cultuur  
 Leert Anders te bestellen. Kosten € 75,- euro  
 (bestelnr. 247020).
•	 Cultuurprofiel. Publicatie Slo,  
 te downloaden vanaf www.cultuurplein.nl   
 (zoekterm: cultuurprofiel). 
•	 theresia lyceum
 Marie-thérèse van de Kamp
 mt.van.de.kamp@planet.nl 
 www.kunsttrees.nl
•	 onderbouw-Vo 
 www.onderbouwvo.nl

eerDer VerSChenen oVer Dit onDerWerP in 
bulletin Cultuur & SChool: 
•	 nummer 41, Scholen ontvangen hervorming  
 onderbouw met open armen 
•	 nummer 38, Kunst en cultuur bloeien  
 in het voortgezet onderwijs
•	 nummer 30, De opmars van de cultuur-  
 profielschool

“iedere school moet zijn eigen 
wiel uitvinden. Je kunt het kunstje 
niet van een ander leren.” 
Kars Veling, directeur van het haagse Johan de Witt 
College

subsidie, dat is de grote vraag.” in twee jaar is er op haar 
school gewerkt aan een doorlopende leerlijn kunst, 
cultuur en erfgoed, er is een hechte samenwerking met 
culturele instelling Fundament Foundation en met Fontys 
hogeschool, er is een aantal mooie projecten gedaan en 
een website gemaakt. Maar Van de Kamp durft nog niet 
te beweren dat cultuur al helemaal ingebed is. “Dat 
kunnen we pas over een paar jaar zeggen.” 
Dan zal ook moeten blijken of schooldirectie en collega’s 
het initiatief voldoende steunen. “Ze zijn blij met wat we 
doen en daarin krijgen we ook alle vrijheid. Maar niet 
iedereen is het ermee eens om ons vooral met cultuur te 
profileren, want we zijn ook een bèta-school en een 
school voor hoogbegaafde leerlingen. ik zie een cultuur-
profiel ook niet als iets dat andere profielen uitsluit. het 
geeft voor mij aan dat je als school kwaliteit en kennis op 
het gebied van cultuur in huis hebt.” Ze vindt het idee van 
een keurmerk dan ook zinvol. “Alleen vind ik dat je het 
niet te veel moet uniformeren, er moet juist diversiteit 
zijn.”    
is een cultuurprofielschool ook zonder subsidie op te 
starten? Van de Kamp en Gerrits denken van wel. Maar 
dan moet de schooldirectie wel vanaf de start over de 
brug komen. Van de Kamp rekent voor: vier docenten van 
verschillende vakken twee uur per week vrijroosteren en 
honderd uur op jaarbasis voor een cultuurcoördinator. 
“Als een school echt werk wil maken van een cultuur-
profiel, dan weet ze daar wel uren en geld voor vrij te 
maken”, zegt Gerrits. “het is kwestie van kiezen.” •

leerlingen dansen tijdens de Culturele Avond van het Pleincollege Sint-Joris in eindhoven. 
uit: Projectbundel Cultuur Leert Anders van het project Cultuurprofielsscholen in het VO (foto: ronald otter).
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het nieuwe leren heeft de afgelopen jaren een grote 
vlucht genomen. hoewel veel scholen deze term liever 
niet gebruiken vanwege de negatieve associaties, 
verspreiden onderwijsconcepten als ‘natuurlijk leren’, 
‘authentiek leren’ en ‘vraaggestuurd leren’ zich als een 
olievlek over nederland. De uitgangspunten van deze 
vernieuwende vormen van leren - uitgaan van de 
intrinsieke motivatie van de leerling, aansluiten bij 
talenten, het loslaten van vakken en het vraaggericht 
werken (zie ook kader) - lijken heel goed te passen bij 
cultuureducatie. besteden scholen die vernieuwend 
onderwijs geven dan ook meer aandacht aan 
cultuureducatie?  

AAnboD- én VrAAGGeStuurD 
het Amadeus lyceum in De Meern is niet alleen 
cultuurprofielschool, maar heeft drie jaar geleden ook 
gekozen voor vernieuwing van het onderwijs. “Deze 
vernieuwing staat los van ons cultuurprofiel”, zegt rector 
Jeanine Vlastuin. “Wij zoeken constant naar nieuwe 
manieren om onze leerlingen te stimuleren en te 
motiveren. We gaan daarbij uit van wat leerlingen al 
kunnen, dat vergroot hun gevoel van autonomie en 
geeft hen zelfvertrouwen.” het Amadeus lyceum maakt 
gebruik van allerlei onderwijsvormen. “We geven ook 
traditioneel onderwijs. We bekijken bij alles: beschikken 
de leerlingen al over voldoende bagage om deze 
opdracht te kunnen maken of hebben ze eerst nog 

instructie nodig? We zijn ons vernieuwend onderwijs 
nog aan het opbouwen, er komt steeds meer ruimte 
voor vraaggestuurd leren. Maar dit gebeurt binnen 
kaders. De leerlingen moeten natuurlijk wel hun 
eindexamen halen en daarvoor zijn wij als school 
verantwoordelijk. Maar daarnaast is er bij ons veel 
ruimte voor andere dingen.”
Zo zijn in het onderwijs van het Amadeus lyceum kunst 
en cultuur nadrukkelijk aanwezig. Vlastuin: “We hebben 
een leergebied Kunst en Cultuur en daarnaast komen 
kunst en cultuur ook in de andere leergebieden aan 
bod. Verder kunnen onze leerlingen na schooltijd allerlei 
cursussen doen op school, zoals nieuwe media, strip-
tekenen, dansen en mode ontwerpen. Deze cursussen 
worden gegeven in samenwerking met het utrechts 
Centrum voor de Kunsten. We gaan nu kijken of het 
centrum ook binnen het curriculum iets voor ons kan 
betekenen. Zo willen we gezamenlijk projecten ontwik-
kelen en een cursusaanbod creëren dat aansluit op het 
examen.” Verder werkt het Amadeus samen met de 
hogeschool voor de Kunsten utrecht (hKu). Stagiaires 
van de hKu organiseren ieder jaar een interdisciplinair 
project op de school. Zo maakten ze vorig jaar samen 
met 80 leerlingen de voorstelling Bloed, zweet en 
tranen. De leerlingen speelden in het stuk, maar 
maakten ook de decors en verzorgden de kostuums  
en de muziek. 
De hele school ademt cultuur, zegt Vlastuin “Zo hangt  
er overal kunst aan de muur en zie je overal groepjes 
leerlingen oefenen met drama. Dat geeft een heel 
bijzondere sfeer.” 
Volgens Vlastuin versterken het vernieuwende onderwijs 
en kunst en cultuur elkaar. “Zo maakt drama kinderen 
bijvoorbeeld vrij en zelfstandig. Dat zijn eigenschappen 
die ze in ons onderwijs goed kunnen gebruiken. 
natuurlijk is het wel zo dat het cultuurprofiel van onze 
school een bepaald soort leerling trekt. Maar het sluit 
gewoon goed bij elkaar aan.” De aandacht voor kunst 
en cultuur zal in de toekomst nog verder worden 
uitgebreid. “We zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwik-
keling van het profiel Science en Cultuur. en in 2008 
gaan we verhuizen, dan krijgen we een theater bij onze 
school. Dus dan gaan we helemaal veel aan drama 
doen.”

Cultuureducatie en  
nieuwe vormen van leren 
versterken elkaar

hoe gaan scholen die het ‘nieuwe 
leren’ hebben omarmd om met 
cultuureducatie? Kan cultuur-
educatie nieuwe vormen van leren 
ondersteunen en omgekeerd?  
uit een rondje langs scholen en 
culturele instellingen blijkt dat het 
nieuwe leren inspirerend kan 
werken. Maar het stuit ook op  
flink wat weerstand. 

het ‘nieuwe leren’ is een containerbegrip  
geworden. De meeste scholen die vernieuwend 
onderwijs geven, gebruiken de term daarom 
liever niet. Zij hanteren namen als prestatieleren, 
competentiegericht leren, vraaggestuurd leren, 
natuurlijk of authentiek leren. ook is het nieuwe 
leren niet echt nieuw. het bevat elementen van 
ideeën van eerdere onderwijsvernieuwers als 
Maria Montessori, Kees boeke en rudolf Steiner. 

het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) 
ondersteunt scholen bij het ‘herontwerp’ van hun 
onderwijs, waarbij wordt uitgegaan van ‘natuurlijk 
leren’. Dit leerconcept gaat ervan uit dat mensen 
voornamelijk leren door te doen en dat ont-
wikkeling een intrinsieke drive is. Daarbij wordt 
aangesloten bij de talenten en interesses van 

kinderen. Verder gaat men uit van het idee dat als 
iemand iets leuk vindt, zijn hersens beter werken. 
Dan kan er sprake zijn van een flow en zijn de 
leerlingen bereid het onderste uit de kan te halen. 

bij het natuurlijk leren is niet langer sprake van 
een curriculum. leerlingen werken zelfstandig  
of in groepjes aan uitdagende realistische 
opdrachten, die prestaties worden genoemd.

tijdens het werken aan deze prestaties ontdekken 
leerlingen wat ze wel en niet van het onderwerp 
weten. De school biedt dan lessen aan. Dit proces 
wordt begeleid door leermeesters en werk-
meesters. De docenten nemen hierbij een andere 
rol aan: zij geven niet zozeer les in een vak, als 
wel dat zij leerlingen begeleiden bij hun leer- 

proces. omdat nog veel docenten zijn opgeleid 
tot vakdocent, gaan veel scholen over tot team-
teaching, zodat ze gebruik kunnen maken van 
elkaars expertise. De leerlingen worden beoor-
deeld aan de hand van onder andere verslagen 
die zij verzamelen in een (digitaal) portfolio. om er 
zeker van te zijn dat er geen hiaten in kennis en 
vaardigheden ontstaan, wordt verder gebruik 
gemaakt van een ‘volg jezelf’ systeem. Samen 
met de leermeester kan de leerling zien hoever hij 
in zijn ontwikkeling van kennis en vaardigheden 
gevorderd is. Daarnaast worden leerlingen ook 
gevolgd in hun persoonlijke groei, zoals in hun 
vermogen in het omgaan met mensen, kritiek 
geven en ontvangen, doorzettingsvermogen, 
ondernemerschap, presenteren en creativiteit. 

WAt houDt het ‘nieuWe leren’ in? 
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leren Met KunSt en Cultuur
hét voorbeeld van vernieuwend onderwijs dat verbonden 
is met kunst en cultuur is het Wanita-concept. irma van 
hoorik is één van de ontwerpers van dit concept, dat op 
dit moment stapsgewijs wordt ingevoerd op drie scholen 
voor primair onderwijs en een internationale schakelklas 
van een vmbo-school. “in het Wanita-concept hebben we 
kunst en authentiek leren aan elkaar verbonden. Verbeel-
ding vormt de motor van deze vorm van onderwijs”, vertelt 
Van hoorik, die voorheen werkzaam was bij de Stichting 
Kunst voor rotterdammers (SKVr). onderdelen van Wanita 
zijn onder andere het werken met een digitaal portfolio, 
het verbinden van binnen- en buitenschoolse activiteiten, 
de leraar in de rol van begeleider en het leren in levens-
echte situaties. Kunst en cultuur nemen een centrale plek 
in in de school. “We vinden het belangrijk om de artistieke 
ontwikkeling en de verbeelding van de kinderen te stimu-
leren. Maar kunst en cultuur kunnen eveneens fungeren 
als voertuig voor het leren, want via kunst kun je ook 
andere gebieden ontwikkelen. Kunst prikkelt alle zintuigen 
en hoe meer zintuigen bij het leren betrokken zijn, hoe 
meer iemand leert. Door kunst raken kinderen in een flow, 
waardoor het leren vanzelf gaat.” Volgens Van hoorik 
slaat bij veel kinderen het traditionele leren niet aan, om-
dat het los staat van hun belevingswereld.  
Zo kunnen kinderen ontdekkingen in de Vrije Ruimte 
doen. hierin worden de vrije opdrachten uitgevoerd op het 
gebied van natuur, Gezondheid, Sport en Spel, Gewoon-
ten, tijd en omgeving en techniek. Daarnaast werken de 
Wanitascholen veel samen met partners in de kunsten: de 
SKVr, het Kunstgebouw, kunstenaars en amateurvereni-
gingen. Van hoorik: “We willen de wisselwerking tussen 
binnen- en buitenschoolse activiteiten op gang brengen. 
Als je in je vrije tijd graag djembé speelt, kun je daar op 
school een werkstuk over maken. ons ideaal is de school 
als multicultureel gebouw, met een podiumfunctie in de 
wijk, dat elke dag open is van 7 tot 7.” Van hoorik wil 
benadrukken dat ze graag buiten de discussie rondom 
het nieuwe leren wil blijven. “Alles wat in de Wanita-
scholen gebeurt, wordt namelijk langs de meetlat van de 
kerndoelen gelegd. De toegevoegde waarde van kunst is 
dat het leren tot een feest maakt.”

nieuWe toePASSinGen 
niet alle scholen voor vernieuwend onderwijs geven in 
hun onderwijs een aparte plek aan cultuureducatie. toch 
heeft het betekenisvol onderwijs van De nieuwste School 

in tilburg, een school voor voortgezet onderwijs voor 
vmbo-t, havo en vwo, wel ruimte voor nieuwe 
toepassingen van kunst en cultuur. Zo wordt op De 
nieuwste School gewerkt met thema’s in plaats van 
vakken. Medewerker Jolanda van Kempen: “thema’s 
die we dit schooljaar onder andere hebben behandeld 
zijn europa, natuurverschijnselen en eten. Deze onder-
werpen worden op allerlei manieren belicht. Zo hebben 
de leerlingen bij het thema eten onder andere geleerd 
wat gezond eten is, hoe het verteringsstelsel werkt, op 
welke manier kunst te maken heeft met eten en wat 
mensen vroeger aten.” 
Kunst en cultuur wordt op de school aangeboden in het 
leergebied Arts, dat erfgoed en alle kunstdisciplines 
omvat. hoewel de school geen apart cultuurbeleid heeft 
geformuleerd, gebeurt er wel veel op het gebied van 
kunst en cultuur. Van Kempen: “Zo hebben we onlangs 
een schilderij gemaakt voor een werkbezoek dat prinses 
Máxima bracht aan tilburg en hebben we samen met 
galerie hüsstege in ’s-hertogenbosch een kunstproject 
gedraaid dat resulteerde in een expositie in deze 
galerie.” Verder komen kunst en cultuur weer om de 
hoek kijken bij de afsluiting van de thema’s. “leerlingen 
zijn vrij om te kiezen hoe ze een thema afsluiten. Dat 
kan met een werkstuk, maar ook met een expositie of 
een dans. Daar kunnen de leerlingen toepassen wat ze 
hebben geleerd bij het leergebied Arts.”
toch zijn lang niet alle scholen die nieuwe vormen van 
cultuureducatie geven gecharmeerd van het nieuwe 
leren. Zo biedt het Keizer Karel College in Amstelveen 
sinds een jaar of zeven geïntegreerd literatuuronderwijs 
aan. Martijn Koek, afdelingsleider 6 vwo en sectievoor-
zitter literatuur: “We hebben het literatuuronderwijs bij 
de verschillende talen weg gehaald en daarvan één  
vak gemaakt, dat in elke klas wordt gegeven door  
één docent. De meerwaarde daarvan is dat leerlingen  
niet meerdere keren hetzelfde verhaal te horen  
krijgen. “ook kunnen we hierdoor meer de diepte in.  
Zo benaderen we het vak niet alleen vanuit de talige  
kant, maar kijken we ook naar andere aspecten van 
verhaalkunde, zoals film en zelfs computerspelletjes.” 
De leerlingen krijgen een vaste boekenlijst en twee 
thema’s waaruit ze kunnen kiezen. Van de boeken 
maken ze verslagen en het vak wordt in het eind-
examenjaar afgesloten met een traditioneel schriftelijk 
examen literatuurgeschiedenis. Daarnaast krijgen ze 
samen met vier andere leerlingen een mondeling, 
waarin ze met de docent in discussie gaan over de 
boeken. Koek: “onze ervaring is dat als docenten het 
lesaanbod regelen de stof vaak iets moeilijker is dan  
dat wat de leerlingen uit eigen beweging zouden 
kiezen. Maar je merkt dat als ze de juiste begeleiding 
krijgen, onze leerlingen de keuzes vaak waarderen en 
er door gestimuleerd worden. ik vind het vervelend  
dat het begrip ‘vernieuwend onderwijs’, dat een 
verzamelnaam is voor allerlei verschillende vormen  
en ideeën, tegenwoordig besmet dreigt te raken door 
die ene vorm die zoveel aandacht krijgt: het nieuwe 
leren.’’ 

“ons vernieuwende onderwijs en 
kunst en cultuur versterken elkaar. 
Zo maakt drama kinderen bijvoor-
beeld vrij en zelfstandig. Dat zijn 
eigenschappen die ze in ons on-
derwijs goed kunnen gebruiken.”
Jeanine Vlastuin, rector Amadeus lyceum in De Meern
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hYPe
biedt het nieuwe leren ook nieuwe kansen voor culturele 
instellingen? nee, vindt olga Faber, senior medewerker 
erfgoed en onderwijs bij de rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (rACM). Faber is een 
van de ontwikkelaars van het drie jaar geleden gelanceer-
de project Terug naar de toekomst, de monumentenkist. 
het project wordt door de canoncommissie genoemd als 
een voorbeeld van een geslaagd erfgoedproject. leerling-
en voeren hierbij opdrachten uit rond-om een monument 
in de buurt van hun school. “We werken over het alge-
meen voor leerlingen die nog nooit in aanraking zijn ge-
weest met kunst en cultuur en die van huis weinig mee-
krijgen. het nieuwe leren gaat uit van de leervraag van de 
leerling. Maar je kunt deze leerlingen toch niet zonder 
voldoende voorbereiding de straat opsturen? Als hen niet 
eerst wordt verteld waar ze op kunnen letten, dan zien ze 
ook niets. natuurlijk komen de vaardigheden ook aan de 
orde, maar pas in tweede instantie. het is volgens mij niet 
effectief om kinderen alles zelf uit te laten zoeken.” bij het 
project krijgen de leerlingen daarom eerst instructie van 
de docent, daarna mogen ze zelf op pad. onderwijs gaat 
over kennisoverdracht, stelt Faber. “ik heb verstand van 
monumenten, ik wil dus een verhaal vertellen. Wij gaan bij 
de Monumentenkist uit van de kerndoelen en de vakken, 
omdat dat een vaste basis is. het is voor ons als culturele 
instelling al moeilijk om een ingang te vinden in het onder-
wijs. laat staan dat we ons profileren met een hype als 
het nieuwe leren. Als we aan alle trends in het onderwijs 
meedoen, zijn we weer net te laat als we klaar zijn met 
onze materialen.” het vraaggericht leren is volgens Faber 
net zo ineffectief als de nieuwe trend dat culturele 
instellingen moeten aansluiten bij de vraag van de 
scholen. “Als ik wacht op de vraag van de scholen, dan 
belt er niemand. Wij benaderen dus zelf de scholen. onze 
ervaring is dat we eerst moeten laten zien wat we kunnen 
voordat scholen in beweging komen.”

VerriJKinG
toch zijn er ook culturele instellingen die het nieuwe leren 
als een uitdaging zien, met name wat betreft de 
presentatie van hun eigen collectie en hun educatief 
materiaal. Zo sluiten het Maritiem Museum rotterdam, het 
Museum voor Communicatie en Zcala in Den haag en het 
Zaans Museum hierop aan door de leertheorie van Kolb in 
het museum te gebruiken met als doel de 
tentoonstellingen publieksvriendelijker te maken. Kolb 

gaat ervan uit dat mensen op verschillende manieren 
leren. hij onderscheidt daarbij de Dromer, Denker, be-
slisser en Doener. Volgens liesbeth tonckens, museum-
consulent van Gelders erfgoed en mede-ontwikkelaar 
van het project, worden de meeste tentoonstellingen op 
een wetenschappelijke manier ingericht. “De conser-
vator beschikt over veel kennis en wil deze overbrengen 
op bezoekers. Maar niet iedereen voelt zich daardoor 
aangesproken. iemand die door Kolb wordt aangeduid 
als dromer wordt bijvoorbeeld veel meer geprikkeld 
door poëtische teksten op de muur. Als je met veel ver-
schillende leerstijlen rekening houdt, blijken bezoekers 
gemiddeld veel meer tijd door te brengen in tentoon-
stellingszalen, zo is onlangs aangetoond.” inmiddels 
heeft de Museumvereniging een publicatie uitgebracht 
onder de naam De Leertheorie van Kolb in het 
museum, dromer denker beslisser doener, waarin de 
zoektocht van de musea naar rijkere tentoonstellingen 
wordt beschreven. 
Door rekening te houden met verschillende leerstijlen 
kun je ook je educatief materiaal voor leerlingen aan-
trekkelijker maken, zegt tonckens. “hoewel de theorie 
van Kolb is gebaseerd op het leergedrag van volwas-
senen, zie je ook onder kinderen veel verschillen in 
leerstijlen. het geeft meerwaarde om daarbij aan te 
sluiten. Scholen én culturele instellingen kunnen het 
nieuwe leren als inspiratiebron gebruiken om de 
kwaliteit van hun materiaal te verhogen.” •

Meer inForMAtie
WebSiteS:
• www.amadeuslyceum.nl
• www.wanitaweb.nl
• www.denieuwsteschool.nl
• www.racm.nl (rijksdienst voor Archeologie,   
 Cultuurlandschap en Monumenten)
• www.museumvereniging.nl
• www.keizerkarelcollege.nl

eerDer VerSChenen oVer Dit onDerWerP in 
bulletin Cultuur & SChool:
• nummer 42, Nieuwe vormen van    
 literatuuronderwijs bij CVK1
• nummer 38, Kunstvakken vergeleken, over   
 oude liefdes en een nieuw elan 
• nummer 36, Cultuurgebaseerd onderwijs:  
 de culturele identiteit als uitgangspunt 

leerlingen van het Amadeus lyceum in de Meern 
doen improvisaties voor het vak Drama.

“Als je leerlingen niet eerst wordt 
verteld waar ze op kunnen letten, 
dan zien ze ook niets. natuurlijk 
komen de vaardigheden ook aan 
de orde, maar pas in tweede in-
stantie.”
liesbeth tonckens, museumconsulent van Gelders erfgoed



tekst: Anita twaalfhoven

Film spreekt alle jongeren aan. 
Zelf op school een film maken 
is voor velen een buitenkans. 
het nederlands instituut voor 
Filmeducatie (niF) ontwikkelde 
speciaal voor het vmbo het  
CKV-project Making Movies. 

Gabriel Maassen van het niF ziet Making Movies als 
een schot in de roos. “Film is een kunstvorm die deze 
jongeren aanspreekt. Dat geldt ook voor de opzet van 
Making Movies om al doende te leren. het project is 
specifiek ontwikkeld voor vmbo-leerlingen en de pilot 
viel samen met het eerste schooljaar waarin het vak 
CKV een plek kreeg op het vmbo.” De leerlingen 
doorlopen in een notendop het productieproces van  
een film, vertelt hij. in een workshop van maximaal  
drie dagen maken ze zelfstandig een animatiefilm  
of speelfilm. “Ze vormen drie zelfstandig werkende 
groepen: een productieploeg voor de organisatie, een 
scenarioploeg voor het verhaal en een beeldploeg die 
met camera, licht en geluid de opname doet. De taken 
sluiten aan bij verschillende leergangen in het vmbo, 
zoals ‘logistiek’, ‘administratief’ of ‘techniek’.”
Samenwerken is een sleutelwoord in het project.  
De readers waarmee de groepen zelfstandig aan het 
werk gaan, bieden een set met opdrachten en regels, 
waaraan de deelnemers zich moeten houden. 
Maassen: “Door die regels strijdig met elkaar te maken, 
moeten de leerlingen tijdens de ‘crewmeetings’ zelf 
oplossingen bedenken. Zo leren ze om de film samen 
tot een goed einde te brengen.” 
het niF heeft de pilot ontwikkeld en scholen kunnen  
nu zelfstandig met Making Movies aan de slag.  
een twintigtal professionele filmmakers volgde een 
didactische training gebaseerd op Beroepskunstenaars 
in de klas en zij begeleiden de workshops op school. 
het niF heeft een bemiddelende rol: “bij ons kunnen de 
scholen het lesmateriaal en informatie over de film-
makers aanvragen. ook is er apparatuur te huur, zodat 
scholen zonder audiovisuele faciliteiten ook mee kunnen 
doen.” inmiddels zijn er zo’n vijftig scholen in het land 
aan de slag gegaan met Making Movies.

AChterVolGinG Met Auto’S 
helga Slump, docente CKV bij het Gomarus College in 
Zuidhorn, is enthousiast over het project. “Wij hebben 
het project met de derde klassen van de theoretische 
leerweg gedaan. De indeling in groepen en de taak-
verdeling zijn aan de hand van een belangstellingstest 
in de les besproken. in het begin wilde iedereen het 
liefst acteren, maar als je er dan wat meer over vertelde, 
vonden ze het bedienen van de camera of monteren 
ook interessant.” Daarna gingen de leerlingen zelf-
standig aan de slag: “De filmmaker liet hen heel vrij, 

Making Movies leert jongeren  
samen films maken

17 uit het projectloket

“Als je als kersverse filmmaker 
naar de bioscoop gaat, kijk je 
met andere ogen naar een film.” 
Gabriel Maassen van het nederlands instituut voor 
Filmeducatie (niF)Apparatuur waarmee Making Movies tijdens de pilot naar scholen ging (foto: Jaap Vrenegoor).

16 uit het projectloket

maar gaf ook stevig leiding als dat nodig was. elke 
groep heeft een eigen film in de buurt gemaakt: in 
lokalen en op de trappen van het schoolgebouw, maar 
ook op een voetbalveld en in een winkel hier in het 
dorp.”
De praktische insteek spreekt haar aan. “Als je deze 
leerlingen enthousiast wilt maken voor cultuur, moet je 
ze een actieve rol geven en niet alleen cultuur laten 
consumeren. Ze zijn trots als ze zelf iets gemaakt 
hebben.”
Filmer Mathijs Geijskes is een van de vaste filmdocenten 
van Making Movies. “lesgeven in mijn vak aan 
jongeren vind ik een uitdaging. ik stel vragen die  
ze op een eigen spoor zetten: waar gaan we het over 
hebben in de film? Wie is de hoofdpersoon en wat doet 
hij of zij in het verhaal?” Zijn vakkennis biedt de jongeren 
een steun in de rug: “Zo leg ik de opnameploeg uit wat 
het effect is van een totaalshot of een close-up. Met de 
productiegroep bespreek ik wat je nodig hebt om een 
bepaalde scène te kunnen verfilmen. Soms bedenken 
de scriptschrijvers een verhaal in Zuid-Frankrijk of een 
wilde achtervolgingsscène met auto’s. Als productie-
leider moet je je dan afvragen hoe je aan auto’s komt 
en wie er een rijbewijs heeft. Soms doen ze het dan toch 
maar met fietsen. Zo leren ze om samen te werken en 
een compromis te sluiten.” 

niet Voor De elite 
Geijskes merkt dat veel scholen het project alleen met 
leerlingen van de theoretische leerweg doen. “Maar 
Making Movies is er niet alleen voor de ‘elite’ van het 
vmbo”, vindt hij. “het is vooral bedoeld voor leerlingen 
van praktische leerwegen als logistiek of techniek.” 
Maassen beaamt dit: “Making Movies sluit juist goed 
aan bij de praktische manier waarop deze jongeren op 
school les krijgen. het is ook geschikt voor het speciaal 
onderwijs. Deze leerlingen bloeien vaak op, omdat het 
maken van een film andere vaardigheden vraagt dan 
die op school worden aangesproken. een van de films 
die op het speciaal onderwijs is gemaakt, is zelfs 
uitgezonden naar een filmfestival voor scholieren.”
Dat leerlingen tijdens Making Movies soms heel anders 
presteren dan op school, is filmer erik Fransman ook 
opgevallen. hij raadt aan om belangrijke taken, zoals 
de regie, soms bewust aan zwakkere leerlingen te 
geven. “Dan moeten ze met de billen bloot en ontstijgen 
ze vaak aan hun eigen verwachtingen. Dat is fantastisch 
om te zien.” 
hebben de filmers nog andere tips? Scholen kunnen als 
opstap naar het project meer aandacht besteden aan 
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het nieuw land erfgoedcentrum 
in lelystad opende in februari 
2005 zijn deuren. Aan de hand 
van opgravingen en scheeps-
wrakken wordt de geschiedenis 
van dit stukje nederland verteld. 
educatief medewerker tanneke 
de Groot vertelt over de start van 
dit museum. 

nieuw land erfgoedcentrum

“Wij willen graag dat kinderen uit 
de omgeving beseffen dat het 
heel bijzonder is dat ze eigenlijk 
op de zeebodem leven.”
tanneke de Groot, educatief medewerker nieuw land 
erfgoedcentrum

“De inpoldering van de Zuiderzee staat centraal in onze 
collectie”, vertelt educatief medewerker tanneke de 
Groot. “We richten ons hiermee op scholieren uit het 
hele land, zodat ze meer te weten kunnen komen over 
de inpoldering en de plannen van Cornelis lely.” 
Daarnaast doet het museum aan omgevingings-
educatie. het richt zich ook op leerlingen uit de regio. 
“Wij willen graag dat kinderen uit de omgeving beseffen 
dat het heel bijzonder is dat ze eigenlijk op de 
zeebodem leven”, zegt de Groot. “het voegt echt iets toe 
als kinderen weten in wat voor omgeving ze opgroeien. 
naast rekenen en taal is dat ook een vaardigheid: hoe 
kijk je naar je omgeving? ik hoop dat ze daar later iets 
aan hebben in de manier waarop ze kijken naar de 
wereld waarin ze leven.”

Pionieren in De PolDer
De start van het museum was anders dan die van veel 
andere musea. De Groot: “We hebben hier geen kerken 
of ruïnes. Wij vertellen onze geschiedenis aan de hand 
van opgravingen en scheepswrakken. Zo heeft men in 
deze buurt de Swifterbantcultuur ontdekt. Deze mensen 
leefden 4000 jaar voor Christus.”
uitgangspunt van het museum is dat de persoonlijke 
verhalen centraal staan. Zo ook bij het educatieve 
programma Met Jet en Jan op stap in 1030, 
visserskinderen aan de Zuiderzee, dat is bedoeld  
voor groep vijf van de basisschool. De Groot: “in groep 
vijf hebben kinderen voldoende inzicht om te beseffen 

wat vroeger is. Daar speelt het programma op in.”  
Ze krijgen op school het levensverhaal van de twee 
visserskinderen uit harderwijk, Jet en Jan, te horen.  
De leerlingen kunnen zich dan met hen identificeren.  
Als ze in het museum komen, gaan ze aan de gang  
met praktische opdrachten uit de tijd van Jet en Jan.  
Zo gaan ze koffie malen en trippen lopen: in die tijd was 
de grond heel modderig en daarom bond men plankjes 
onder de voeten om niet in de modder weg te zakken. 
ook voeren ze opdrachten uit in het Watertheater. hier 
kunnen leerlingen, maar ook individuele bezoekers als 
landinrichter, boer of waterbouwer aan de slag. Ze 
kunnen daar zelf sluisjes bedienen en leren van alles 
over dijken. het programma is gebaseerd op het 
programma Op stap met Jet en Jan, jong in 1910, 
ontwikkeld door het erfgoedhuis utrecht. De Groot 
vertaalde het naar de situatie in Flevoland. 

nieuW lAnD
De Groot werkt al vanaf het begin bij het museum. om 
een eigen netwerk op te bouwen en ideeën op te doen, 
bezocht ze netwerkbijeenkomsten van erfgoedinstel-
lingen. Zo kwam ze ook in contact met het programma 
van Jet en Jan. 
Volgens de Groot gaat het bij het maken van een 
educatief programma niet alleen maar om goede 

in Uit het projectloket komt elke keer  
een succesvol project aan bod. Wat maakt 
zo’n project succesvol? en wat zijn de  
valkuilen? Making Movies en vele andere 
projecten zijn te vinden in het Projectloket  
op www.projectloketcultuur.nl

beeldtaal en beeldende vorming. Filmer Chris de Deugd: 
“ik moet de leerlingen in de workshop speelfilm steeds 
weer over het idee heen helpen dat ze geen decors 
kunnen bedenken. Maar dat is vrijwel nooit het geval en 
als ze dan het resultaat zien, is al die onzekerheid 
verdwenen.”  
  
MAKinG MoVieS neWS
inmiddels zijn er door het niF allerlei samenwerkings-
projecten opgezet met andere organisaties, zoals 
Stichting brabant Pop. Zij ontwikkelen Making Music 
Videos, vertelt coördinator tom Ketelaar. “Videoclips 
leven heel erg bij jongeren, maar als kijker en niet als 
maker. Daarom hebben we dit CKV-project ontwikkeld, 
waarmee ze zelf videoclips kunnen maken. Scholen 
kunnen het in een workshop van drie dagen doen,  
maar ook in een verkorte vorm van één dag. We willen 
er de poppodia bij betrekken, zodat scholieren de clips 
bij hen op een groot beeldscherm kunnen vertonen.” 
Maassen vindt dit soort samenwerkingsverbanden een 
goed idee. hij stimuleert scholen om contact te zoeken 
met filmtheaters in de buurt, zodat de jongeren op de 
hoogte blijven van het filmaanbod. “Als je als kersverse 
filmmaker naar de bioscoop gaat, kijk je met andere 
ogen naar een film”, zegt hij. 
ook is dit jaar voor leerlingen van havo en vwo een 
begin gemaakt met de variant Making Movies News, 
samen met noS headlines en MediaMind. Maassen: 
“Zij hadden al een website waarop jongeren ideeën 
kunnen aandragen voor het nieuws en dat wilden ze 
wel uitbreiden naar reportages van scholieren. onder 
begeleiding van ervaren journalisten gaan jongeren 
binnenkort eigen nieuwsreportages maken. Je kunt  
echt alle kanten op met Making Movies.” •

MAKinG MoVieS
het CKV-project Making Movies is ontwikkeld 
door het nederlands instituut voor Filmeducatie 
(niF). Zo’n twintig professionele filmers kunnen  
de workshop op aanvraag verzorgen. eventueel 
neemt de filmmaker audiovisuele apparatuur 
mee. het project is bedoeld voor het vmbo en  
het speciaal onderwijs. later dit jaar volgt nog 
een variant voor het primair onderwijs: Making 
Movies Junior.  
Samen met Stichting brabant Pop is inmiddels  
de variant Making Music Videos ontwikkeld en 
samen met noS headlines en Media Mind de 
variant Making Movies News. Deze projecten zijn 
vooral bedoeld voor havo en vwo.

Doel
het doel van Making Movies is om leerlingen in 
het vmbo te leren om samen een film te maken 
en hen kennis te laten maken met de wereld 
achter de film. Speerpunt in het project is leren 
over film, samenwerken om problemen op te 
lossen en tot een goed resultaat te komen.

ACtiViteiten
Samen met een filmer gaan de leerlingen in 
verschillende ploegen zelfstandig op school aan 
de slag in een workshop van minimaal één en 
maximaal drie dagen. in deze tijd maken ze een 
animatiefilm of speelfilm.  
in Making Music Videos maken de leerlingen 
met muziekdocenten een videoclip en in Making
Movies News maken de jongeren samen met 
journalisten van noS headlines een nieuws-
reportage. Deze projecten zijn vooral bedoeld 
voor havo en vwo.

tiPS Voor SCholen
•	 Geef belangrijke taken aan de zwakkere  
 leerlingen, die ontstijgen zichzelf dan vaak. 
•	 besteed ter voorbereiding aandacht aan  
 beeldtaal en beeldende vorming.
•	 Zoek contact met filmtheaters in de buurt,   
 zodat leerlingen op de hoogte blijven van het  
 actuele filmaanbod.  
 

Meer inForMAtie
• nederlands instituut voor Filmeducatie
 Coördinator Making Movies, ilma van de beek
 t 030-2361 212
 makingmovies@filmeducatie.nl
 www.makingmovies.nl
 online boeken kan via: 
 www.filmeducatie.nl 
 educatieveactiviteiten/docentenbemiddeling/
• Stichting brabant Pop
 Coördinator Take2/Making Music Videos, 
 tom Ketelaar
 t 013-5423 337
 info@bramonline.nl
 www.brabantpop.nl
• noS headlines
 Coördinator henny de Vos
 t 010-2214 900
 henny.de.vos@nos.nl
 www.nosheadlines.nl

“in het begin wilde iedereen het 
liefst acteren, maar als je er dan 
wat meer over vertelde, vonden 
ze het bedienen van de camera 
of monteren ook interessant.” 
helga Slump, docente CKV bij het Gomarus College in 
Zuidhorn

Making Movies workshop (foto: niF).

tekst: barbara Schilthuis

het Watertheater (foto: Fotostudio Wierd te lelystad).
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Cultuur ZorGt Voor betere inGenieurS

rein Willems is opgeleid als chemisch technoloog. 
hij is momenteel president-directeur van Shell 
nederland b.V. ook is hij voorzitter van de 
adviesgroep aan de overheid, de task Force 
energietransitie die zich bezighoudt met de 
vormgeving van een nieuwe energietoekomst.  

ingenieurs en cultuur, voor velen is dat zo op het eerste gezicht een 
tegenstelling. Maar is dat wel zo? ik denk het niet. nee, sterker nog, ik weet 
dat het geen tegenstelling is. ingenieurs zijn bepaald geen mannen en 
vrouwen die in hun vrije tijd alleen maar aan motoren sleutelen of in hun 
schuurtje chemieproefjes doen. ik ken heel veel ingenieurs en kan met hen 
uitgebreid praten over literatuur, filosofie, godsdienst, toneel of muziek. en 
natuurlijk ook over de ethiek van wetenschap en technologie, een onder-
werp dat al zo oud is als de wetenschap zelf, dus toen de Grieken, zo’n 
2500 jaar terug in hun moederland en de koloniën langs de Middellandse 
Zee vragen begonnen te stellen bij alles wat ze zagen en beleefden.  

en nog steeds stellen ingenieurs vragen. Vragen aan de materie, om beter 
te kunnen begrijpen hoe de boel in elkaar steekt. en vragen aan zichzelf en 
anderen, om dat grotere begrip van de materie te kunnen gebruiken voor 
producten, processen en oplossingen die maatschappelijk gewenst zijn. 
bijvoorbeeld om de beste energieoplossingen te bedenken, om in mijn 
vakgebied te blijven. De samenleving in europa - nee, die in de gehele 
wereld - staat voor enorme uitdagingen in de komende decennia om 
genoeg schone en betaalbare energie te maken.
De wereld groeit in aantal inwoners en in gemiddelde welvaart, en daarom 
zal de vraag naar energie in de komende 25 jaar met ongeveer de helft 
stijgen. Waar gaat al die extra energie vandaan komen? hoe zorgen we 
ervoor dat de gevolgen van het groeiende energiegebruik natuur en milieu 
niet ontoelaatbaar belasten? Daarvoor zijn ingenieurs nodig. 

het betekent dat veel goede ingenieurs en bètawetenschappers opgeleid 
moeten worden, want de speurtocht naar die nieuwe energietoekomst zal 
lang duren en kan alleen in internationale samenwerking tot resultaten 
leiden. 
Die goede bèta’s moeten een brede visie op de samenleving hebben, en 
daar hoort ook bij dat ze in hun jonge vormingsjaren voldoende tijd aan 
cultuur besteden. Zo leren mensen wat creativiteit is en hoe ze dat ook in 
‘technisch werk’ kunnen toepassen. 
ik herinner mij nog heel goed hoe mijn ouders mij meenamen naar het 
Smithsonian institute in Washington. Mijn ogen gingen open voor de 
mogelijkheden van de moderne techniek, die toen nog vooral om luchtvaart 
draaide. ruimtevaart, en alles wat daaruit is voortgekomen, zoals telecom-
municatie, was 45 jaar geleden nog slechts het denkterrein van futuristen.  
Door jezelf in een andere dan de dagelijkse omgeving te plaatsen, opent je 
geest zich voor onverwacht mooie mogelijkheden, ook als de boodschap 
van het cultuurobject somber of waarschuwend is.

ik zie twee taken die van groot belang zijn in het onderwijs: naast de 
gedegen basis van het verwerven van kennis, moet het leiden tot nieuws-
gierigheid en het stimuleren van creativiteit. 
Meer jongens en meisjes moeten technische studies volgen, de grote 
uitdagingen van onze samenleving moeten tenslotte een grotendeels 
technisch antwoord krijgen. het beste antwoord ontstaat als zij creatief en 
ondernemend leren omgaan met het geleerde materiaal. Daartoe is een 
goede interactie van onderwijs met de grote cultuurbronnen van onbetwist 
groot belang.

rein Willems

tekst: rein Willems

“We willen dat de leerlingen  
zich identificeren met het leven 
van toen.”
tanneke de Groot, educatief medewerker  
nieuw land erfgoedcentrum

lesbrieven, maar gaat het om het zo toegankelijk 
mogelijk maken van je collectie. “De bezoekers moeten 
erachter kunnen komen waarom bepaalde voorwerpen 
in het museum te vinden zijn. Dat betekent dat je goede 
teksten maakt bij die voorwerpen en ervoor zorgt dat 
zowel individuele bezoekers als schoolklassen weten 
waaraan die voorwerpen zijn gerelateerd. Wij zijn 
daarbij heel erg gericht op de persoonlijke verhalen 
door onze geschiedenis heen. Wie waren die mensen 
die op die schepen leefden en hoe zag hun dagelijks 
leven eruit? Zo kunnen de bezoekers zich inleven.”
om dit nog beter te kunnen vormgeven, zocht ze 
samenwerking met een aantal instellingen voor 
kunstzinnige vorming in de regio. Samen met de Kubus, 
Centrum voor de kunsten in lelystad, heeft De Groot een 
project opgezet waarin cultureel erfgoed en kunst 
worden gecombineerd. in de praktijk komt dat erop 
neer dat een scheepsarcheoloog een uitgebreid verhaal 
vertelt bij een scheepswrak dat in het museum te vinden 
is. in de instructieruimte wordt daarna een muziek- 
les gegeven met muziek uit die tijd. Zo wordt de 
geschiedenis van het nieuwe land nóg toegankelijker 
gemaakt. •

Meer inForMAtie
nieuw land erfgoedcentrum
tanneke de Groot
t 0320-260 799
t.degroot@nieuwlanderfgoedcentrum.nl 
www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl

het nieuw land erfgoedcentrum is ontstaan uit 
een fusie van een aantal bestaande instellingen: 
Sociaal historisch Centrum voor Flevoland, nieuw 
land Poldermuseum, Archeologisch Depot 
Flevoland en het rijksarchief van de provincie 
Flevoland. 

oVeriGe eDuCAtieVe ProGrAMMA’S:
Primair onderwijs:
•	 Midden in de Middensteentijd: De   
 Swifterbantcultuur staat hierbij centraal.
•	 Ondergronds: hierbij wordt met behulp van   
 metaaldetectoren en andere apparatuur het   
 werk van een archeoloog nagebootst. 
Voortgezet onderwijs:
•	 Op de grens van land en water: met een   
 audioguide leren de leerlingen de geschiedenis  
 van het Zuiderzeegebied kennen.
•	 Monumentenkist Almere: Wat zijn de   
 monumenten van de toekomst?

op de website van het museum staan  
lesbrieven van de verschillende educatieve 
programma’s die voor leraren te downloaden  
zijn. De leerlingen kunnen er inspiratie opdoen 
voor scripties en werkstukken over onder- 
werpen als de Markerwaard en Cornelis lely: 
www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl

trippen lopen tijdens het Jet en Jan programma (foto: Fotostudio Wierd te lelystad).
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ook geschikt zijn voor de onderbouw 
van het reguliere basisonderwijs  
en kinderdagverblijven. een ander 
voorbeeld is Pierewaaier, een map 
met 20 creatieve lessen voor oudere 
leerlingen (bovenbouw speciaal 
onderwijs/voortgezet speciaal 
onderwijs) – met (zeer) beperkte 
verstandelijke vermogens (ZMl-
niveau). bij beide uitgaven hoort een 
gratis cd waarop alle liedjes staan.
Meer inForMAtie:
www.muziekspeciaal.com
beStellen en KoSten:
www.toorts.nl
Proef eens met je oren € 27,- 
Pierewaaier € 36,- 

De KrACht VAn loKAAl en 
ProVinCiAAl beleiD
op maandag 27 november 2006  
is tijdens de cultuureducatie-
BELEIDdag te nijmegen de map 
Cultuureducatie; de kracht van 
lokaal en provinciaal beleid 
gepresenteerd. Deze map is een 
product van de samenwerkende 
instellingen erfgoed Actueel en De 
Kunstconnectie. naast een inleidend 
katern zijn in de map twee hand-
reikingen voor beleidsontwikkeling 
op gemeentelijk en provinciaal 
niveau opgenomen. eén handreiking 
gaat in op erfgoededucatiebeleid, 
de ander op kunsteducatiebeleid.  
De complete map is gratis beschik-
baar voor beleidsambtenaren van 
gemeenten. Daarnaast gaat de 
complete set naar participanten in 
de verschillende netwerken van 
erfgoed Actueel en in het geval van 
De Kunstconnectie naar haar leden. 
beStellen:
Handreiking erfgoededucatie
chageman@erfgoedactueel.nl 
Handreiking kunsteducatiebeleid 
info@kunstconnectie.nl
KoSten (per handreiking):
€ 24,90 voor erfgoedinstellingen/leden en € 39,90 
voor belangstellenden  

nAtionAAl FilMFeStiVAl  
Voor SCholieren
De derde aflevering van het Natio-
naal Film Festival voor Scholieren 
(nFFS) zal 24 september 2007 in 
lelystad worden gehouden. het is 
een festival voor films van maximaal 
15 minuten die door scholieren zelf 
zijn bedacht en gemaakt in het 
cursusjaar 06/07. elke school mag 
vijf films inzenden. Per film mogen 
vijf leerlingen naar de festivaldag 
komen. Daar worden alle films 

vertoond en bepalen de deelnemers 
de publieksprijs. een vakjury heeft 
van tevoren al prijzen bepaald in  
de categorieën live action fictie, live 
action non fictie en animatie. bij 
voldoende inzendingen worden de 
categorieën onderverdeeld naar 
leeftijd (of jaarklas). De prijzen zijn 
uitnodigingen en vliegtickets voor 
twee personen naar het inter-
nationale jongeren filmfestival in 
Pyrgos in Griekenland. inschrijven is 
mogelijk tot juni, de films moeten 
voor juli worden ingezonden. 
inSChriJVen en Meer inForMAtie: 
www.nffs.nl 

leSMAteriAAl VorMGeVinG 
Voor CKV VMbo
Speciaal voor CKV op het vmbo is er 
Well, een interactieve cd-rom over 
vormgeving. op deze cd-rom 
vertellen de internationaal bekende 
vormgevers Piet hein eek, Claudy 
Jongstra en hella Jongerius over hun 
werkwijze, motivatie en inspiratie. De 
cd-rom bevat zowel individuele als 
groepsopdrachten, die uit te printen 
zijn. De informatie is geïllustreerd 
met film, muziek, fotografie, funtests 
en een associatiespel. De cd-rom 
bevat vijf creatieve opdrachten, over 
vormgeving, helden en toekomst-
beeld. het initiatief voor Well is 
genomen door lasso, een stichting 
die educatieve projecten voor 
scholen, musea en culturele 
instellingen ontwikkelt.
beStellen en KoSten:
info@stichtinglasso.nl
€ 7,50 

AboriGinAl DrooMKoFFer
De Aboriginal droomkoffer is een 
leskoffer voor het basisonderwijs 
over Australië en de Aborigines. De 
koffer bevat lesbrieven, een dvd met 
Klokhuis-uitzendingen over Abori-
ginal kunst en dans, een cd met 
Aboriginalmuziek, boomerangs en 
andere gebruiksvoorwerpen. 
leerkrachten kunnen het materiaal 
naar eigen inzicht en voorkeur 
gebruiken, afhankelijk van het 
niveau van hun groep. Alle vakken 
kunnen aan bod komen, dus ook 
rekenen en taal. het basismateriaal 
kan bovendien worden aangevuld 
met workshops, bijvoorbeeld dans of 
de gecombineerde workshop 
muziek en handvaardigheid, waarbij 

de kinderen hun eigen didgeridoo 
maken, beschilderen met hun eigen 
totemdier en deze vervolgens leren 
bespelen.
Meer inForMAtie:
Stichting Dreamweb
t 024-6843 747
xs2you@hetnet.nl
www.dreamweb.nl
KoSten: 
Koffer € 95,- per week (excl. btw en bezorgen/
opsturen)
Workshops € 60,- per uur (excl. btw) 

VMbo- en Mbo-ProJeCten 
GeZoCht
op dinsdag 12 juni 2007 vindt de 
derde editie van de Dag van de 
Cultuureducatie plaats in Musis 
Sacrum in Arnhem. Deze keer zal de 
dag worden gewijd aan cultuur-
educatie voor de praktijk-, kader- en 
beroepsgerichte leerweg van het 
vmbo en voor de mbo-opleidingen. 
Culturele instellingen die projecten 
hebben ontwikkeld voor een van 
deze doelgroepen en/of ervaring 
hebben in samenwerking en 
eventueel bereid zijn een presentatie 
te verzorgen, worden verzocht 
contact op te nemen met Cultuur-
netwerk nederland. 
Meer inForMAtie:
Josefiene Poll of Marie-José Kommers
t 030-2361 200
josefienepoll@cultuurnetwerk.nl of  
marie-josekommers@cultuurnetwerk.nl

Virtuele hAnGPleK leeS MiJ!
De website www.leesmij.nu is een 
virtuele hangplek met boeken die 
jongeren tussen 14 en 17 jaar de 
wereld van de literatuur binnenlokt. 
het middelpunt vormt een reeks van 
twintig korte filmpjes over boeken die 
jongeren laten kennismaken met de 
nederlandse literatuur. Lees mij! sluit 
aan bij de dagelijkse werkelijkheid 
van jongeren. op de site kunnen 
jongeren met elkaar chatten en 
informatie vinden over schrijvers, 
boeken en literaire evenementen. 
Voor docenten nederlands bevat de 
site materiaal dat zij in hun lessen 
kunnen verwerken. ook kunnen zij 
suggesties doen voor titels of zelf met 
hun klas een filmpje samenstellen. 
Lees mij! combineert het gedrukte 
medium boek en het literair erfgoed 
met nieuwe media en de beeldtaal 
van jongeren. 
Meer inForMAtie:
Stichting lezen, Martijn nicolaas
t 020-6230 566
mnicolaas@lezen.nl 
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eDuCAtieVe PortAl  
KlASSetV
KlassetV is een educatieve tv-portal 
die leerkrachten in het basisonder-
wijs kunnen gebruiken in hun lessen. 
hierop staan educatieve videoclips 
die aansluiten op de in het basis-
onderwijs gebruikte lesmethoden. 
De clips zijn gerangschikt per les, 
per hoofdstuk en per methode, en 
duren niet meer dan vijf minuten.  
er zijn clips over uiteenlopende 
onderwerpen, zoals schutkleuren  
in de natuur en werkzaamheden  
van dienstmeisjes, waaronder 
boodschappen doen. KlassetV 
bevat ook informatie over school-
reizen en excursies en digitale 
lespakketten voor in de klas. 
KlassetV is het eerste jaar gratis. 
AAnMelDen en Meer inForMAtie: 
www.klassetv.nl  
 

oP WeG nAAr het 
CAbAretPoDiuM
De VArA presenteert Op weg  
naar het cabaretpodium! Met dit 
lespakket wil de VArA aandacht 
voor cabaret op middelbare scholen 
stimuleren en jonge mensen op een 
actieve wijze kennis laten maken 
met cabaret. De docentenhand-
leiding bestaat uit 16 lessen van 
ieder 50 minuten. De eerste lessen 
behandelen verschillende vormen 
cabaret en kleinkunst. De lessen 
werken vervolgens toe naar een 
eigen voorstelling. De Stichting 
leerplanontwikkeling (Slo) en 
diverse docenten zijn betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van dit 
pakket. het kan binnen de CKV-
vakken worden behandeld, maar 
ook vakoverstijgend, bijvoorbeeld  
in samenwerking met docenten 
nederlands en maatschappijleer.  
De docentenhandleiding is gratis te 
downloaden via de website van de 
VArA. bij het lespakket hoort een 
speciale dubbel-dvd met bijna zes 
uur aan fragmenten uit het 
topcabaret. 
Meer inForMAtie: 
http://variatee.vara.nl
KoSten:
€ 7,50 (dvd) 

StuDieDAG erFGoeDeDuCAtie
‘Mijn juf weet niet wat erfgoed is’, 
‘hoe bouw je een netwerk op?’ en 
‘lokale aanpak van de cultuur-
historische canon’, zijn enkele 

thema’s van lezingen en workshops 
die deel uit maken van de Erfgoed-
educatie studiedag Schatten delen 
die op 29 maart in Felix Meritis in 
Amsterdam wordt gehouden. op 
deze dag, georganiseerd door 
erfgoed nederland, zullen nieuwe 
publicaties gepresenteerd worden in 
het kader van de landelijke projecten 
Sporen en Erfgoed à la Carte. De 
studiedag is bedoeld voor mede-
werkers (educatie) van erfgoed-
instellingen en intermediaire 
organisaties, zoals erfgoedhuizen en 
onderwijsbegeleidingsdiensten. op 
deze studiedag zal een aantal 
projecten belicht worden en kunnen 
deelnemers kennis delen en 
uitwisselen. er zijn 200 plaatsen 
beschikbaar. Aanmeldingen worden  
op volgorde van binnenkomst 
behandeld.
AAnMelDen en Meer inForMAtie: 
www.erfgoedactueel.nl 
KoSten: 
€ 50,-

CultuureDuCAtie, SAMen-
WerKen in De PrAKtiJK
Cultuureducatie, samenwerken  
in de praktijk is een studie naar 
samenwerkingsvormen van culturele 
instellingen in gemeenten. Met welk 
doel werken culturele instellingen 
samen en hoe geven ze deze 
samenwerking met andere partijen 
vorm? Vanuit de theorie zijn er acht 
samenwerkingsvormen te onder-
scheiden. Deze acht bevinden zich 
op een lijn die loopt van volledige 
onafhankelijkheid tot volledig 
opgaan in een nieuwe organisatie: 
detachering, uitbesteding, co-
makership, partnership, joint 
venture, federatie, concern of 
conglomeraat en fusie of overname. 
in het onderzoek zijn praktijkvoor-
beelden opgenomen van alle acht 
samenwerkingsvormen van centra 
voor de kunsten met andere 
culturele instellingen. Deze publicatie 
kan dienen om instellingen meer 
bewust te maken van hun manier 
van samenwerken en kan een 
leidraad bieden voor instellingen die 
willen gaan samenwerken.
Meer inForMAtie:
www.cultuurnetwerk.nl
KoSten:
€ 25,- 

FreQuentie 1550 
Met Frequentie 1550 daagt De 
Waagsociety leerlingen van 12 tot 14 
(onderbouw voortgezet onderwijs) 
uit het middeleeuwse Amsterdam  
te leren kennen, de tijd waarin een 
nederzetting zich tot beginnende 
handelsstad en katholiek bastion 
ontwikkelde. De leerlingen gaan 
gewapend met hun mobieltjes en 
het GPS-navigatiesysteem op 
pelgrimstocht, maar ze zijn niet 
alleen. Concurrerende teams 
hebben hetzelfde doel en er kan 
maar één winnaar zijn. Door in 
Amsterdam met behulp van de 
technologie het snelst de middel-
eeuwse overblijfselen te lokaliseren, 
zijn punten te verdienen. het team 
dat het snelst de plattegrond van 
deze middeleeuwse stad compleet 
maakt, is de winnaar.
Meer inForMAtie: 
freq1550.waag.org 

inVentAriSAtieProJeCt 
CAnon - Cultuur
het instellen van de commissie Van 
oostrom en het verschijnen van het 
rapport over de historische canon 
heeft veel losgemaakt (zie Bulletin 
Cultuur & School nr. 45). De 
boekmanstichting wil de initiatieven 
en ideeën vanuit de cultuursector in 
kaart brengen, zodat het duidelijk 
wordt wat er op het gebied van de 
culturele canonvorming leeft. Daarna 
wordt bezien in welke vorm hier 
opvolging aan kan worden gegeven. 
Gedacht wordt aan een website, 
een publicatie of wellicht een 
conferentie. 
AAnMelDen en Meer inForMAtie:
boekmanstichting, Marielle hendriks
m.hendriks@boekman.nl
t 020-6243 736 

MuZieK SPeCiAAl
Muziek in het speciaal onderwijs is 
vaak een ondergeschoven kindje. 
Vakdocente muziek Marianne 
Wiersema heeft met een team van 
vakleerkrachten uit het speciaal 
onderwijs een reeks producten 
ontwikkeld, onder de noemer 
Muziek speciaal. een voorbeeld van 
zo’n product is Proef eens met je 
oren. Dit boek bevat 16 thematisch 
geordende belevingslessen voor 
leerlingen speciaal onderwijs met 
ernstige onderwijsbeperkingen, die 



het noorDen

ProVinCie Drenthe 
hanka otte 
t 0592-365 609 
h.otte@drenthe.nl

ProVinCie FrYSlAn 
Mark Stuijt 
t 058-2925 797  
lamijne Plat 
t 058-2925 201 
m.stuijt@fryslan.nl

ProVinCie GroninGen 
Anke romein 
t 050-3164  017 
a.romein@ 
provinciegroningen.nl

GeMeente eMMen 
Frans Meerhoff 
t 0591-685 818 
f.meerhoff@emmen.nl

GeMeente GroninGen 
Douwe Zeldenrust 
t 050-3676 258 
d.zeldenrust@ 
ocsw.groningen.nl

GeMeente leeuWArDen 
luciënne ooijman 
t 058-2338 225 
looijman@leeuwarden.nl 
 

het ZuiDen
ProVinCie liMburG 
Jos Stalmeijer 
t 043-3897 111 
jhm.stalmeijer@ 
prvlimburg.nl

ProVinCie noorD-brAbAnt 
Jeroen Mulder 
t 073-6812 903 
jmulder@brabant.nl 
 

ProVinCie ZeelAnD 
nathalie Jansen 
t 0118-631 033 
n.jansen@zeeland.nl 
Jan leendert Verduijn 
t 0118–631 308 
jl.verduijn@zeeland.nl

GeMeente breDA 
Max van Alphen 
t 076-5293 658 
ma.van.alphen@breda.nl

GeMeente  
‘S-hertoGenboSCh 
rogier Gerritsen 
t 073-6155 814 
roge@s-hertogenbosch.nl

GeMeente einDhoVen 
hanneke Wiersma 
t 040-2382 769 
h.wiersma@mo.eindhoven.nl

GeMeente heerlen 
Marie-José van der Weerden 
t 045-5604 548 
m.van.der.weerden@ 
heerlen.nl

GeMeente MAAStriCht 
Paul lambrechts 
t 043-3505 447 
paul.lambrechts@ 
maastricht.nl 
Jan bessems 
t 043-3505 461 
jan.bessems@maastricht.nl

GeMeente tilburG 
edwin Koole 
t 013-5429 238 
edwin.koole@tilburg.nl 
 

het WeSten
ProVinCie noorD-hollAnD 
ellen Koning 
t 023-5143 612 
hAArleM 
Koninge@noord-holland.nl

ProVinCie ZuiD-hollAnD 
linde Gispen 
t 070-4418 119 
lj.gispen@pzh.nl 
 

GeMeente AlKMAAr 
rob bangert 
t 072-5488 127 
rbangert@alkmaar.nl

GeMeente DelFt 
Josephine busch 
t 015-2602 685 
jbusch@delft.nl 
 

GeMeente DorDreCht 
Charlotte hegeman
t 078-6393441 
chegeman@stichtingtobe.nl

GeMeente hAArleM 
noortje benne 
t 023-5115 732 
bennee@haarlem.nl

GeMeente  
hAArleMMerMeer 
liesbeth Staal  
t 023-5676 716 
e.staal@haarlemmermeer.nl

GeMeente leiDen 
Megchel van es 
t 071-5165 251 
m.a.van.es@leiden.nl

GeMeente ZAAnStAD 
Karin Schuurman 
t 075-6816 410 
k.schuurman@zaanstad.nl 
robert oosterhuis 
t 075-6552 393

GeMeente ZoeterMeer 
Marjo Worms 
t 079-3469 136 
m.r.worms@zoetermeer.nl 
 

het ooSten
ProVinCie GelDerlAnD 
Patricia van der haak 
t 026-3599 289 
p.vander.haak@ 
prv.gelderland.nl

ProVinCie oVeriJSSel 
rianne brouwers 
eenheid Zorg en Cultuur 
t 038-4251382 
rJ.brouwers@prv-overijssel.nl

GeMeente APelDoorn 
Miranda van Drie 
t 055-5802 251 
m.vandrie@apeldoorn.nl

GeMeente ArnheM 
Annemieke Vervoort 
Afdeling CeWeS 
t 026-3774 863 
annemieke.vervoort@
arnhem.nl

GeMeente enSCheDe 
Gerrit Dogger 
t 053-4817 910 
g.dogger@enschede.nl 
 

GeMeente henGelo 
Klaske buis 
t 074-2459 932 
k.buis@hengelo.nl 
 

GeMeente niJMeGen 
Yvonne lindsen 
t 024-3292 980 
y.lindsen@nijmegen.nl 
 

GeMeente ZWolle 
ruth Prummel 
t 038-4983 373 
r.prummel@zwolle.nl 
 

GeMeente eDe 
Ankie van de Kruijs 
t 0318-680 597 
ankie.van.de.kruijs@ede.nl  
 

het MiDDen
ProVinCie FleVolAnD 
Charlotte leech 
t 0320-265 685 
Charlotte.leech@flevoland.nl 
 

ProVinCie utreCht 
Mirjam Cloo 
t 030-2582 428 
mirjam.cloo@ 
provincie-utrecht.nl

GeMeente AlMere 
Saskia de Werdt 
t 036-5277 767 
sdwerdt@almere.nl 
 

GeMeente AMerSFoort 
Charles rijsbosch 
t 033-4694 798 
c.rijsbosch@amersfoort.nl 
 

GeMeente utreCht 
liesbeth van Droffelaar 
t 030-2862 683 
l.van.droffelaar@utrecht.nl 
 

AMSterDAM
GeMeente AMSterDAM 
nico van rossen 
t 020-5523 632 
n.van.rossen@ 
dmo.amsterdam.nl 
 

Den hAAG
GeMeente Den hAAG 
Diane Scheenstra 
t 070-3532 540 
d.m.scheenstra@ 
ocw.denhaag.nl

rotterDAM
GeMeente rotterDAM 
Sara van eijk 
t 010-4179 015 
s.vaneijk@dkc.rotterdam.nl

Wilt u meer weten over de diverse activiteiten die bij u in de buurt worden ondernomen in het kader van het project Cultuur en School, 
dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen. Zij kunnen u naar de juiste instanties doorverwijzen. Voor algemene 
informatie kunt u bellen met het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie kunsten, nellie broerse, t 070-4122 149.

Jan Jaap Knol, projectleider Cultuur & School reageert 
op de column van tim hoogenbosch over de cultuur-
kaart (Bulletin Cultuur & School, nummer 45). 
hoogenbosch is er bezorgd over dat met de invoering 
van de nieuwe cultuurkaart leerlingen zelf over het 
bedrag kunnen beschikken en dat het totale bedrag per 
leerling omlaag zou gaan. Knol legt uit dat in het 
nieuwe systeem wel degelijk de mogelijkheid bestaat 
om collectieve bestedingen te doen. Daarnaast maakt 
hij duidelijk dat de leerlingen in totaal niet minder, maar 
juist meer geld te besteden zullen hebben. Van € 33,90 
nu per leerling naar in totaal € 60,- per vmbo-leerling,  
€ 75,- per havo-leerling en € 90,- per vwo-leerling. De 
definitieve besluiten hierover moeten nog genomen 
worden, maar het gaat dus juist om meer geld voor 
culturele activiteiten. 
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CultuurPlein.nl
De volledige teksten van tim hoogenbosch en Jan Jaap Knol zijn te lezen 
op: www.cultuurplein.nl > onderwijssoort > tijdschriften > bulletin Cultuur 
& School > reacties artikelen bulletin Cultuur & School.

ContACtPerSonen biJ u in De buurt


